
Ata da reunião do Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de São José 

do Rio Pardo – SP. Aos 21 dias, do mês de Março do ano de 2022, as 17:45 h, na 

sede do IMP, situado na Rua Tarquínio Cobra Olyntho, nº 69, Vila Pereira. Reuniram-

se os membros do Conselho Fiscal: Marco Antônio Ferreira da Silva, Elias Batista 

Galdino, Hilton do Nascimento Pereira, Renato Donizete Marcelino Gonçalves, 

Rosilda de Sousa Sapucaia e Verônica Aparecida da Silva Mantovani. Foi iniciada a 

reunião com a palavra do presidente, Sr. Marco Antônio Ferreira da Silva relembrando 

junto aos conselheiros presentes sobre o regime de segregação de massa que passou 

a vigorar em nosso Instituto Municipal de Previdência a partir de 2022, e assim, foi 

necessário uma mudança na estrutura das planilhas a serem analisadas por este 

conselho, separando os valores constantes no plano financeiro e previdenciário, 

separadamente, deixou aberto aos conselheiros para sugerirem opções de melhorias 

na estrutura da planilha, para melhor entendimento e análise, e procedeu com a 

Análise e Parecer dos Balancetes dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2022. Na 

competência de Janeiro de 2022 o Instituto apresentou em total de receita os valores 

de R$ 2.210.899,78 no plano financeiro, R$ 3.147.338,31 no plano previdenciário e 

R$ 9.639,52 de taxa administrativa e em relação às despesas, apresentou o total de 

R$ 858.074,01 no plano financeiro, R$ 3.661.141,75 no plano previdenciário e R$ 

88.383,11 de taxa administrativa, apresentando saldo bancário total de R$ 

233.618.623-36. Na competência de Fevereiro de 2022 o Instituto apresentou em total 

de receita os valores de R$ 1.660.368,55 no plano financeiro, R$ 2.816.160,94 no 

plano previdenciário e R$ 26.369,97 de taxa administrativa e em relação às despesas, 

apresentou o total de R$ 1.144.768,62 no plano financeiro, R$ 3.523.703,53 no plano 

previdenciário e R$ 116.706,09 de taxa administrativa, apresentando saldo bancário 

total de R$ 233.336.344,58. Ressaltamos que na competência de Janeiro de 2022 foi 

contabilizada a título de despesas com Aposentadorias e Pensões a importância de 

R$ 858.074,01 no plano financeiro e R$ 1.898.207,18 no plano previdenciário, em 

relação ao mês de Fevereiro de 2022 foram contabilizados R$ 958.128,51 no plano 

financeiro e 2.081.651,87 no plano previdenciário. Em seguida procedemos com a 

análise dos contratos, o primeiro com a empresa BRASILIS CONSULTORIA 

ATUARIAL LTDA, especializada na prestação de serviços de consultoria e 

assessoramento técnico atuarial à gestão de RPPS, o contrato tem vigência de 12 

meses no valor total de R$ 17.400,00, seguindo com 2 (dois) aditamento de contrato, 



o primeiro com a empresa WEB PAES Desenvolvimento LTDA-ME, responsável pelo 

Desenvolvimento do Portal do IMP, com fornecimento total de licença de uso com 

código fonte, hospedagem e manutenção do website para o IMP, vigência de 12 

meses no valor total de R$ 6.569,88 e o segundo com a empresa Bruno Domingos 

Minussi Cassucci, responsável pela prestação de serviços técnicos de manutenção 

preventiva, corretiva, suporte em rede de computadores, servidor de banco de dados 

e gerenciamento de backups do IMP, vigência de 12 meses no valor total de R$ 

4.902,12 mensal. Após a análise dos contratos, a reunião teve a presença do Diretor 

Executivo Sr. Fabiano Boaro de Sousa, onde discutiu com os presentes com sobre a 

obrigatoriedade da Certificação que passará a ser exigida de todos os conselheiros, 

explicando também que irá ter uma prova de Certificação para cada Conselho do IMP, 

e que consequentemente quem não passar na referida prova não poderá mais fazer 

parte deste Conselho Fiscal. A reunião foi finalizada com a sugestão do Sr. Elias 

Batista Galdino para melhorar o entendimento e visualização da planilha com o 

resumo das receitas e despesas do IMP, sugerindo colocar os dados de forma 

bimestral. O presidente, na ausência de demais manifestações por parte dos 

conselheiros, dá por encerrada a reunião. Após seu encerramento ficou responsável 

eu, Verônica Aparecida da Silva Mantovani pela lavratura da presente ata, que após 

lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. 
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